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PAVIedge é um lancil delimitador em alumínio, desenhado para aplicação 
em espaços verdes, onde é necessário efetuar uma separação do solo, 
proporcionando um excelente acabamento, com linhas retas, curvas ou noutros 
formatos, perfeitamente delineados.

O seu sistema de ligação / fixação, facilita e simplifica a instalação assegurando 
ao mesmo tempo a sua durabilidade e sustentabilidade.

O PAVIedge é produzido numa liga de alumínio de alta qualidade, leve, flexível e 
altamente resistente ao tráfego e as condições meteorológicas. 

O lancil PAVIedge é fixado ao solo com cavilhas de alumínio (fornecidas 
juntamente com o lancil), tornando a instalação simples, rápida e eficaz.
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Aplicações
1 Pavimentos 

2 Relvados

3 Canteiros
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 » Flexível, o que permite vários tipos         
     de formas (linhas retas, curvas)
 » Não corrosivo e de alta qualidade   

     e durabilidade
 » Fabricado em alumínio reciclado e  

     reciclável
 » Excelente estabilidade, dado a sua  

     fixação

Fácil instalação

Não necessita de 
manutenção

Excelente 
acabamento

NOME: PAVIedge

MATERIAL: Alumínio reciclado e reciclável

ALTURA: 100mm

COMPRIMENTOS: 3,00m

ESPESSURA: 2mm

PESO: 0,550kg

COR: cor do alumínio

FIXAÇÃO: cavilhas
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Vantagens

Características Técnicas
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Modo de aplicação:

1. Preparar uma pequena vala com cerca de 5cm de largura por 10cm de profundidade, 
no local exato onde o PAVIedge  vai ser aplicado.

2. Estender e moldar o PAVIedge na vala preparada para a sua aplicação.

3. Verificar a altura exata para a parte superior do PAVIedge, que deverá ser um 
pouco acima do nível do solo, mas abaixo do nível de corte necessário da relva.

4. Após o PAVIedge  estar completamente moldado em comprimento e altura, fixar o 
mesmo com as cavilhas de fixação.
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